
 

 

 

 

 

 

 

Kaixo, denoi. 

 

Jakinen duzuenez, azaroaren 10ean

hauteskunde orokorren errepikapena dela eta.

Batzarre, apirilean egin bezala, Unidas Podemos

Podemos-Ahal Dugu eta Ezker Batuarekin

Nafarroan hautatu beharreko bost ordezkarien artean, Ione Belarra da zerrendaburua, 

eta Iñigo Rudi da Batzarreren ordezkaria Unid

Guk A10ean hautestontzietara joateko eta Unidas Podemos

deia luzatu nahi diegu Batzarrek

lortutako eskubide sozialak defendatu ez ezik

hautagaitzarik onena da egun. Era ber

mezua zabaltzeko eta jendea bo

Ahal Dugu bozkatzeko eskatu nahi dizuegu. 

Batzarren horren alde egin dugu.

 

Eskerrik asko eta agur bero bat.

 

 

Batzarreko Koordinatzaile

 

 

 

 

 

 

 

 

Edozein zalantza, iradokizun edo iruzkin egiteko idatzi 

948 224757 (Iruñea) edo 948 112455 (Tutera) telefonoetara edo zatoz Nabarreria 15, 1. 

erdikoa (Iruñea) edo Herrerias 1

 

 

 

 

 

2019ko azaroaren 1a

Jakinen duzuenez, azaroaren 10ean beste hitzordu bat izanen dugu hautestontzietan

hauteskunde orokorren errepikapena dela eta. 

Batzarre, apirilean egin bezala, Unidas Podemos-Ahal Dugu koalizioan aurkeztuko da,  

Ezker Batuarekin batera. 

Nafarroan hautatu beharreko bost ordezkarien artean, Ione Belarra da zerrendaburua, 

eta Iñigo Rudi da Batzarreren ordezkaria Unidas Podemos-Ahal Dugu koalizioan.

ntzietara joateko eta Unidas Podemos- Ahal dugu

deia luzatu nahi diegu Batzarreko kide eta jarraitzaile guztiei; izan ere, orain arte 

lortutako eskubide sozialak defendatu ez ezik, handitu ere egin ditzakeen 

hautagaitzarik onena da egun. Era berean, senide, lagun, lankide eta abarren artean 

mezua zabaltzeko eta jendea bozkatzera bultzatzeko, eta jakina, Unidas Podemos 

bozkatzeko eskatu nahi dizuegu.  

Batzarren horren alde egin dugu. 

Eskerrik asko eta agur bero bat. 

Batzarreko Koordinatzailea 

Edozein zalantza, iradokizun edo iruzkin egiteko idatzi batzarre@batzarre.org

948 224757 (Iruñea) edo 948 112455 (Tutera) telefonoetara edo zatoz Nabarreria 15, 1. 

erdikoa (Iruñea) edo Herrerias 15, behea (Tutera) helbideetako egoitzetara. 

2019ko azaroaren 1a 

izanen dugu hautestontzietan, 

koalizioan aurkeztuko da,  

Nafarroan hautatu beharreko bost ordezkarien artean, Ione Belarra da zerrendaburua, 

koalizioan. 

Ahal dugu bozkatzeko 

izan ere, orain arte 

handitu ere egin ditzakeen 

ean, senide, lagun, lankide eta abarren artean 

jakina, Unidas Podemos –

batzarre@batzarre.org helbidera, deitu 

948 224757 (Iruñea) edo 948 112455 (Tutera) telefonoetara edo zatoz Nabarreria 15, 1. 



 

 

 

 

 

 

 

1 de noviembre del 2019 

 

 

Hola a todos y todas. 

 

Como ya sabéis, este 10 de Noviembre volvemos a tener una cita con las urnas por la 

repetición de las elecciones generales. 

Batzarre, al igual que hizo en Abril, concurrirá en la coalición Unidas Podemos, junto 

con Podemos-Ahal Dugo e Izquierda Unida.  

De los cinco representantes que votamos por Navarra, nuestra cabeza de lista es Ione 

Belarra, y como representante de Batzarre en la coalición Unidas Podemos, está 

nuestro compañero Iñigo Rudi. 

Desde estas líneas queremos recordar a toda la afiliación y simpatizantes de Batzarre 

la importancia de acudir a las urnas el 10N y votar por Unidas Podemos, ya que 

actualmente es la candidatura que mejor puede defender los derechos sociales 

conseguidos y ampliarlos. Igualmente queremos pediros a que en nuestros entornos 

familiares, de amistades, laborales, virtuales… animemos a la gente a participar y votar 

por Unidas Podemos. 

Desde Batzarre apostamos por ello. 

 

Gracias y saludos. 

 

 Coordinadora de Batzarre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier duda, sugerencia o comentario podéis escribir a batzarre@batzarre.org, llamar al 

948 224757 (Iruña) o 948 112455 (Tudela) o acudir a Nabarrería 15, 1º centro (Pamplona) o 

Herrerías 15 bajo (Tudela) 

 

 

 


